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O Ministério da Saúde informou a suspensão temporária do contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Em nota, a pasta justificou que a 
medida foi tomada por recomendação da Controladoria-Geral da União (CGU). Segundo o Ministério da Saúde, a CGU não encontrou irregulari-
dades no contrato, mas o Ministério decidiu suspender “por compliance para uma análise mais aprofundada do órgão de controle [CGU]”.
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Governo suspende temporariamente 
contrato de compra da vacina Covaxin

Goiânia é 
destaque em 
queda de endivi-
damentos  p2 p3

Caiado inaugura Centro de Pesquisa 
e Educação Científica em Anápolis
O governador Ronaldo Caiado inaugurou o Centro de Pesquisas e Edu-
cação Científica (Cepec) da UEG. A obra recebeu investimento de R$ 
2,5 milhões para atuação em diversas áreas de conhecimento.
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O governo da África do Sul está considerando permitir que as mulheres tenham 
vários maridos, uma possibilidade que causou alvoroço entre os conservadores 
do país. A proposta de permitir a poliandria  foi incluída em um livro verde 
do Departamento de Assuntos Internos da África do Sul, que espera tornar o 
casamento mais inclusivo.

África do Sul estuda permitir 
mulheres de terem maridos 
e incomoda conservadores  p7

p8
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A Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS), informou 
nesta segunda-feira (28/6), 
que a variante indiana da 
Covid-19 não é de transmis-
são comunitária, mas sim 
um caso isolado na capital.

A variante Delta foi ob-
servada inicialmente na Ín-
dia, em outubro de 2020. 
Em Goiânia, de acordo com 
a SMS, o caso identificado 
no último dia 18 deste mês 
é de uma mulher que teve 
contato com um homem de 
Moçambique, que estava in-
fectado com a variante.

Segundo a pasta, houve 
um equívoco na divulgação 
da amostra de sequencia-
mento genético desenvolvi-
do em parceria com pesqui-
sadores do projeto.

De acordo com a SMS, foi 
feito um trabalho de vigilân-
cia e acompanhamento do 
caso, que já foi repassado 
para a Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-GO), para que 
medidas sejam tomadas jun-
to ao Ministério da Saúde.

A variante Delta foi con-
firmada em uma paciente 
de 18 anos, moradora de 
Goiânia. O sequenciamen-
to genético foi feito em 62 

pacientes e só a amostra 
da jovem deu positivo para 
a cepa indiana. Na época 
da divulgação do caso, a 
Prefeitura informou que a 
mulher teve sintomas leves 
da Covid-19, sem necessi-
dade de internação.

Variante indiana do Covid-19
A Prefeitura de Aparecida 

de Goiânia iniciou, no final de 
abril deste ano, um Programa 
de Sequenciamento Genôni-

co, que é capaz de identificar 
variantes do novo coronaví-
rus, inclusive a indiana.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), 
a variante indiana tem maior 
grau de transmissibilidade. 
Em Aparecida de Goiânia, 
ainda não há a suspeita da 
presença da nova cepa.

Segundo a prefeitura, o 
Programa de Sequenciamento 
Genômico está entre um dos 
melhores do país, conforme 

aponta a plataforma GISAID, 
entidade de banco de dados 
sobre genomas do vírus.

Até o final do mês de maio 
deste ano, Aparecida realizou 
279.589 testes RT-PCR para 
detecção da Covid-19 e exe-
cutou 656 sequenciamentos 
genéticos a partir de amostras 
dos exames. Seis casos de rein-
fecção pelo coronavírus foram 
confirmados no município.

De acordo com a dire-
tora de Avaliação de Políti-

cas de Saúde da Secretaria 
de Saúde (SMS), Érika Lo-
pes, as amostras coletadas 
neste ano preocupam, em 
relação ao ano passado. 
“Enquanto nos materiais ana-
lisados em 2020 não identifi-
camos nenhuma variante 
considerada de preocupação, 
nas amostras deste ano, 
76,6% foram das linhagens 
P.1 (variante de Manaus) e 
2,5% da B.1.17, originária 
do Reino Unido”, declara.

Reprodução

Mostrando os resulta-
dos das pesquisas sobre 
o cenário atual da enco-
nomia goianiense, a Fe-
deração do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Goiás (Feco-
mércio-GO) divulga, nes-
ta quarta-feira (30/06), o 
estudo que aponta Goi-
ânia como destaque na-
cional em queda do envi-
damento das famílias.

Os dados serão apre-
sentados pelo consultor 
de economia e investi-
mento da Fecomércio-
-GO, Bruno Ribeiro, às 
15h, no Sesc Centro, em 
coletiva presencial e vir-
tual. De acordo com o 
presidente da instituição, 
Marcelo Baiocchi, a pes-
quisa é importante para 
que as empresas compre-
endam as necessidades 
de seus consumidores. 
“É por meio das pesqui-
sas que analisamos a eco-
nomia da nossa região. 
Esta pesquisa que vamos 
divulgar amanhã mostra, 
especificamente, que as 
famílias goianas estão 
conseguindo colocar as 
contas em dia. Um gran-
de avanço diante da crise 
causada pela pandemia da 
covid-19”, complementa.

A análise foi feita base-
ada na Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (PEIC), 
da Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) e do Índi-
ce de Confiança do Empre-
sário do Comércio (ICEC) 
goianienses, referentes 
ao mês de junho. As pes-
quisas são realizadas pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC).

Variante indiana da Covid-19 não é de 
transmissão comunitária em Goiânia

A Secretaria Municipal 
de Educação de Goiânia 
(SME), em parceria com a 
Associação Goiana de Sui-
nocultura (AGS), entrega, 
nesta terça-feira (29/6), 
cerca de 1,6 tonelada de 
carne para alunos da Esco-
la Municipal de Tempo In-
tegral Jardim das Aroeiras. 
Além disso, durante esta 
semana serão feitas ações 
sociais em várias institui-
ções de ensino da capital. 
Ao todo, serão distribuídas 
cerca de 4 toneladas de 
alimentos para alunos da 
rede municipal. 

Ao todo, 200 famílias 
que vivem na região Leste 
de Goiânia são beneficiadas 
com as doações dos alimen-
tos, que foram disponibiliza-

dos por produtores e frigo-
ríficos goianos. Neste ano 
a Prefeitura de Goiânia dis-
tribuiu cerca de 540 mil kits 
de merenda para alunos da 
rede municipal da cidade.

Segundo o titular da 

SME, professor Wellington 
Bessa, a iniciativa visa for-
talecer as políticas de de-
senvolvimento social e de 
segurança alimentar e nu-
tricional da Rede Municipal 
de Ensino. “Neste momen-

to em que o ensino ocorre 
de forma remota, a atual 
administração acompanha 
de perto as demandas da 
comunidade escolar e tra-
balha em muitas frentes 
para promover a segurança 

nutricional dos nossos edu-
candos”, afirma.

Além da ação promovi-
da no Jardim das Aroeiras 
e da entrega dos kits de ali-
mentação com arroz, feijão, 
farinha de milho, macarrão, 
leite e sardinha, a secreta-
ria realiza, nesta terça-feira 
(29), por meio do Programa 
de Aquisição de Alimentos, 
do Governo Federal, em 
parceria com a Cooperativa 
Mista Solidária dos Agricul-
tores Familiares da Reforma 
Agrária, a entrega de duas 
toneladas de bananas para 
os alunos da Escola Munici-
pal Wilmar da Silva Guima-
rães e da Escola Municipal 
Silene de Andrade, ambas 
localizadas no Conjunto Re-
sidencial Aruanã I.

Prefeitura distribui cerca de 4 toneladas de alimentos para alunos
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O governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, na 
manhã desta terça-

-feira (29), em Anápolis, o 
Centro de Pesquisas e Educa-
ção Científica (Cepec) da Uni-
versidade Estadual de Goiás 
(UEG). A obra recebeu inves-
timento de R$ 2,5 milhões 
para atuação em diversas 
áreas de conhecimento, com 
área total de 1.944,83 m².

Os recursos são advindos 
do Tesouro Estadual e de 
convênio celebrado com a Fi-
nanciadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep), empresa pública 
vinculada ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações. Na oportuni-
dade, também foi formalizada 
a compra da Fazenda-Escola 
da UEG de Ipameri, no valor 
de R$ 4,5 milhões.

“O momento é de avan-
çarmos para que, cada 
vez mais, a UEG se envol-
va nessa área de pesqui-
sa e inovação”, pontuou 
Caiado. Segundo ele, sua 
atuação é no sentido de 
fazer com que a instituição 
tenha toda uma estrutura 
conforme consta na Cons-

tituição, com autonomia 
administrativa e financei-
ra. “É fundamental termos 
uma universidade que dê 
orgulho e que seja uma das 
melhores do país. E para 
isso, podem contar comigo 
para lutar cada vez mais 
pela nossa UEG”, garantiu.

Caiado disse que deseja 

estar presente na instituição 
mais vezes: “Tenho mestre, 
doutores aqui dentro, por-
que vou buscar alternativas 
fora? Elas têm que ser pro-
duzidas aqui dentro”, pon-
derou. E, para isso, lançou 
alguns desafios aos pesqui-
sadores: desenvolver estu-
dos para conseguir bons re-

sultados na região Nordeste 
do Estado e superar desafios 
nos setores de saúde e in-
clusão social. “A Emater, que 
é uma empresa do Estado, 
está desenvolvendo uma 
variedade da mandioca que, 
em vez de produzir 12 tone-
ladas por hectares, vai pro-
duzir 50”, exemplificou.

Avanços
No evento, também fo-

ram lançados três editais 
da UEG. Os dois primeiros 
oferecem auxílio financeiro 
destinado às pesquisas cien-
tíficas, tecnológicas e de 
inovação na Universidade, 
com valor global somado 
de R$ 5,2 milhões. O outro 

oferta 24 cursos de pós-gra-
duação lato sensu da UEG, 
divididos por campus e uni-
dades universitárias.

Outra conquista anun-
ciada por Caiado foi a for-
malização da compra da 
Fazenda-Escola da UEG, 
Unidade Universitária de 
Ipameri, com investimento 
total de R$ 4,5 milhões. O 
local foi vendido pela Prefei-
tura de Ipameri para a UEG 
em 2018, com finalização do 
pagamento em 2021. A área 
adquirida é de 203,1641 
hectares e será usada por 
graduações em engenharia 
florestal e agronomia, além 
da pós-graduação stricto 
sensu em produção vege-
tal. O local é destinado para 
ensino, pesquisa, extensão 
e inovação tecnológica nas 
Ciências Agrárias.

As entregas na instituição 
somam R$ 12,2 milhões entre 
recursos para infraestrutura 
e editais destinados à pro-
dução científica, tecnológica 
e inovação. “Conte com o 
apoio do governo para avan-
çarmos e trazer o que existe 
de melhor”, reforçou Caiado.

 A partir desta quinta (1º), 
motoristas de caminhões e 
ônibus, que não tiverem feito 
o exame toxicológico dentro 
do prazo exigido por lei estarão 
automaticamente multados.

Mudança na Lei do Trânsi-
to estabeleceu que os condu-
tores das categorias C, D e E 
(caminhões, carretas, ônibus 
e vans, entre outros) com 
menos de 70 anos devem ser 
submetidos ao exame a cada 

período de 2 anos e 6 meses.
Quem não fizer o teste 30 

dias após o vencimento do 
prazo estabelecido incorre 
em infração gravíssima. A 
multa é de R$ 1.467,35.

De acordo com levanta-
mento da Abtox (Associação 
Brasileira de Toxicologia), fei-
to no fim de junho, cerca de 
115 mil condutores não rea-
lizaram os exames dentro do 
prazo previsto. Eles têm até 

esta quarta (30) para realizá-
-los e evitar a penalização.

Os prazos de 2021 foram 
definidos em abril pelo Con-
tran (Conselho Nacional de 
Trânsito). A exigência do exa-
me toxicológico vale para cerca 
de 10 milhões de condutores.

Além da multa automática 
para quem estiver fora do pra-
zo, o flagrante acarretará nova 
infração gravíssima, com atri-
buição de 7 pontos na CNH, 

suspensão do direito de dirigir 
por 3 meses e a aplicação de 
nova multa de R$ 1.467,35.

O exame toxicológico pas-
sou a ser obrigatório no país 
em março de 2016. Ele era 
exigido para renovação da 
CNH, adição de nova categoria 
e em teste pré-admissional de 
motoristas profissionais.

“A testagem dos moto-
ristas levou a uma queda do 
número de acidentes envol-

vendo caminhões. A legis-
lação mais dura e assertiva 
reforça essa política”, diz Ro-
dolfo Rizzoto, coordenador 
da organização SOS Estradas.

Até outubro do ano pas-
sado, a lei havia flagrado 170 
mil motoristas com algum 
químico ilegal no corpo.

O governo Bolsonaro 
tentou acabar com a exi-
gência do exame no projeto 
de lei que enviou ao Con-

gresso em 2019. A retirada, 
no entanto, não foi aprova-
da pelos parlamentares.

O exame exigido no país 
é feito com uma amostra 
do cabelo ou pelo corpo-
ral e pode detectar drogas 
consumidas nos últimos três 
meses. Segundo Rizzoto, a 
exigência periódica do teste 
é mais eficaz do que a Lei 
Seca para combater o uso de 
drogas entre motoristas.

Reprodução

Motoristas de caminhão e ônibus sem exame toxicológico serão multados 

Caiado inaugura Centro de Pesquisa e 
Educação Científica da UEG em Anápolis
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O Ministério da Saúde 
informou hoje (29) a 
suspensão temporá-

ria do contrato de compra da 
vacina indiana Covaxin. Em 
nota, a pasta justificou que a 
medida foi tomada por reco-
mendação da Controladoria-
-Geral da União (CGU).

Segundo o Ministério da 
Saúde, a CGU não encontrou 
irregularidades no contrato, 
mas o Ministério decidiu sus-
pender “por compliance para 
uma análise mais aprofundada 
do órgão de controle [CGU]”.

“Em relação ao contrato 
da vacina Covaxin, que tem 
sido motivo de discussões, 
eu tenho trabalhado em par-
ceria com o ministro da CGU, 
esse assunto foi discutido, e 
por orientação dela, por uma 
questão de conveniência e 
oportunidade, decidimos sus-
pender o contrato para que 
análises mais aprofundadas 
sejam feitas”, disse o Ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
em entrevista hoje em Brasília.

O governo havia negociado 
a compra de 20 milhões de 
doses da Covaxin. No dia 16 de 
junho a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) au-

torizou a importação da Cova-
xin e Sputnik V em caráter ex-
cepcional, mas com ressalvas.

Em nota, o Ministério res-
saltou ainda que o governo 
federal “não pagou nenhum 
centavo pela vacina Covaxin” 
e que a medida “não com-
promete o ritmo da cam-
panha de vacinação contra 
a covid-19 no Brasil, já que 
não há aprovação da Anvisa 
para uso emergencial nem 
definitivo do imunizante”.  

Investigação
A suspensão ocorreu dias 

depois do depoimento na 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do deputado 
Luís Miranda (DEM-DF) e de 
seu irmão, chefe de importa-
ção do Ministério da Saúde, 
Luís Ricardo Miranda.

Na ocasião, o chefe de im-
portação do Ministério relatou 
pressões atípicas para a con-
tratação da Covaxin e proble-
mas no processo de importa-
ção, como a tentativa inicial de 
pagamento adiantado e o uso 
de uma empresa que não esta-
va listada no contrato. O caso é 
investigado também pelo Mi-
nistério Público Federal.

Divulgação

Governo Federal suspende temporariamente 
contrato para compra da vacina Covaxin

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque,  
a colaboração da população 
para economizar energia e 
água devido à crise hídrica. 
Em pronunciamento oficial na 
cadeia de rádio e TV, ele afir-
mou que é natural que os bra-
sileiros tenham preocupação 
com a possibilidade de um ra-
cionamento, como aconteceu 
em 2001. O ministro reiterou 
que o governo está atento e 
afirmou que o sistema elétri-
co brasileiro evoluiu nos últi-
mos anos, o que traz “garantia 

do fornecimento de energia 
elétrica aos brasileiros.”

Durante o pronunciamen-
to, o ministro citou medidas 
do governo para enfrentar a 
situação, incluindo um pro-
grama de redução de consu-
mo voluntário para incentivar 
grandes empresas e indús-
trias a deslocarem o uso de 
energia para horários menos 
disputados. O mecanismo 
ainda está em elaboração 
e não há previsão de quan-
do será lançado. Segundo o 
ministro,o consumo cons-

ciente vai reduzir a pressão 
no sistema elétrico e o cus-
to da energia gerada. “Essas 
medidas são essenciais, mas, 
para aumentar nossa segu-
rança energética, é funda-
mental que, além dos setores 
do comércio, de serviços e da 
indústria, a sociedade brasi-
leira, todo cidadão-consumi-
dor, participe desse esforço, 
evitando desperdícios no 
consumo de energia elétrica. 
Com isso, conseguiremos mi-
nimizar os impactos no dia-a-
-dia da população”, afirmou.

Entre as ações citadas 
pelo ministro, está a Medi-
da Provisória publicada na 
noite desta segunda-feira, 
em edição extra do Diário 
Oficial da União. Como ante-
cipou o Estadão/Broadcast, 
o texto cria um grupo que 
poderá determinar mudan-
ças nas vazões de reserva-
tórios de hidrelétricas e dá 
poderes excepcionais ao 
Ministério de Minas e Ener-
gia para determinar medidas 
relacionadas à crise. O texto 
publicado hoje sofreu diver-

sas alterações em relação à 
primeira proposta, também 
relevada pela Estadão/Bro-
adcast. Após repercussão 
negativa, o governo decidiu 
retirar o termo “racionaliza-
ção compulsória” da MP.

Também não há menção 
à programa de racionamento 
(corte compulsório no consu-
mo de energia) ou a raciona-
lização (incentivo à economia 
de energia). Segundo Albu-
querque, a intenção da MP é 
“fortalecer a governança do 
processo decisório”. “Além de 

monitorar o setor elétrico 24 
horas por dia, montamos uma 
estrutura de governança para 
coordenar, com rapidez e se-
gurança, as ações dos vários 
órgãos envolvidos no enfren-
tamento do atual cenário de 
escassez hidroenergética. Esta-
mos trabalhando, também, em 
sintonia e permanente diálogo 
com entidades da sociedade ci-
vil organizada, com os Estados 
e com instituições dos três po-
deres, para identificar as linhas 
de ação que melhor atendam 
aos interesses do País”.

Na TV, ministro de Minas e Energia pede à população que poupe energia e água

MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588

Veículos
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
limpeza orçamento, fale 
com o José Francisco F: 
62 99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O governo da África 
do Sul está conside-
rando permitir que 

as mulheres tenham vários 
maridos, uma possibilidade 
que causou alvoroço entre 
os conservadores do país.

A proposta de permitir a 
poliandria – nome dado à essa 
prática – foi incluída em um 
livro verde do Departamento 
de Assuntos Internos da África 
do Sul, que espera tornar o ca-
samento mais inclusivo.

Um livro verde é um tipo 
de documento do governo 
que todos os interessados 
??podem estudar e sobre o 
qual podem fazer sugestões, 
especialmente antes de a le-
gislação ser alterada ou uma 
nova ser criada.

A opção é apenas uma 
entre várias em um docu-
mento abrangente, mas cau-
sou intenso debate na África 
do Sul. A poligamia, na qual 
homens se casam com várias 
esposas, é legal no país.

“A África do Sul herdou 
um regime de casamento 
baseado nas tradições cal-
vinistas cristãs e ociden-
tais”, observa o documento, 
acrescentando que as atuais 
leis de casamento “não são 
baseadas em uma política 
abrangente embasada nos 

valores constitucionais e na 
compreensão da dinâmica 
da sociedade moderna”.

O documento destaca que 
a lei atual permite o casamen-
to de menores e não contabi-
liza casais que mudam de sexo 
e desejam permanecer casa-
dos sem passar pelo divórcio, 
entre outras falhas.

Como parte do esforço 
para fortalecer a política de 
casamento, o departamento 
consultou líderes tradicio-
nais, ativistas de direitos hu-
manos e outros grupos so-
bre os principais pontos em 
discussão. Os ativistas de di-
reitos humanos “afirmaram 
que a igualdade exige que a 

poliandria seja legalmente 
reconhecida como uma for-
ma de casamento”.

As autoridades descobri-
ram que as pessoas têm opi-
niões muito diferentes sobre 
o casamento, mas uma das 
propostas apresentadas é 
elaborar um esquema de ca-
samento de “gênero neutro”.

“A África do Sul poderia 
dispensar a categorização dos 
casamentos segundo linhas 
de raça, orientação sexual, 
religião e cultura”, diz a suges-
tão. “Isso significa que a África 
do Sul (poderia) adotar um 
sistema duplo de casamentos 
mono ou poligâmicos”.

Devido ao elemento 

neutro em termos de gêne-
ro, esta opção se aplicaria 
tanto a mulheres quanto a 
homens, se fosse aprovada 
e, portanto, permitiria a po-
liandria. Os conservadores 
do país ficaram chocados 
com a sugestão.

Entre os que criticam a pro-
posta, um dos mais famosos é 
o empresário Musa Mseleku, 
uma estrela de reality show 
que tem quatro esposas.

“Sou pró-igualdade”, afir-
mou Mseleku em um vídeo 
em seu canal no Youtube pos-
tado em maio no qual afirma 
que a poliandria colocaria 
em questão a paternidade 
das crianças. “A criança vai 
pertencer a qual família?”, 
perguntou o artista. “Mais do 
que isso, somos pessoas espi-
rituais. Nosso espírito, nosso 
criador, garantiu que somos 
criados dessa maneira. A 
ideia é estranha”, continuou.

Mseleku também abor-
dou no tema no Facebook. 
“Proteger nossa existência é 
importante tanto para a ge-
ração atual quanto para as fu-
turas”, escreveu em um post 
em 17 de maio. “Vamos de-
fender nossa cultura, tradição 
e costumes participando des-
se processo. Vamos nos opor 
abertamente à poliandria”.

Reprodução

África do Sul estuda permitir mulheres de 
terem maridos e incomoda conservadores
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
limpeza orçamento, fale 
com o José Francisco F: 
62 99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Um dos mais importantes 
nomes da cultura nacional, 
com mais de 50 anos de car-
reira, 27 álbuns de estúdio, 
milhões de discos vendidos e 
um Grammy Latino honorá-
rio, Ney Matogrosso prepara 
seu mais novo álbum de es-
túdio, intitulado Nu Com a 
Minha Música. O disco está 
previsto para chegar às pla-
taformas digitais em agosto.

No dia 1º de agosto, data 
em que completa 80 anos, 
Ney Matogrosso lançará 
o primeiro EP do projeto, 
com quatro canções, entre 
elas a faixa-título, composta 
por Caetano Veloso. Ofere-
cendo um presente para si 
e para a música nacional, o 
artista preparou um reper-
tório de 12 canções espe-

cialmente selecionadas por 
ele, que serão reveladas na 
íntegra até o final de 2021.

Com um estilo incomum 
e um tom de voz excepcional, 
Ney Matogrosso caiu como 
uma bomba na cena da MPB 
dos anos 70, quando ainda 
integrava o grupo Secos & 
Molhados. O fim do grupo 
marcou o início de uma pro-
dutiva e próspera carreira 
solo, em que Ney começou a 
explorar sua persona sensual 
e carismática, acompanhada 
de um repertório repleto de 
sátiras e ironias. Com o pas-
sar do tempo, Ney passou 
a apresentar-se através de 
interpretações profunda-
mente sensíveis de grandes 
clássicos da sua carreira e da 
música popular brasileira.

Em A Guerra do Ama-
nhã, o mundo fica em 
choque quando um 

grupo de viajantes do tem-
po chega do ano 2051 para 
entregar uma mensagem ur-
gente: trinta anos no futuro, 
a humanidade está perden-
do uma guerra contra uma 
espécie alienígena mortal. A 
única esperança de sobrevi-
vência é levar soldados e ci-
vis do presente para se junta-
rem à luta no futuro. Entre os 
recrutados está o professor de 
ensino médio e pai de família 
Dan Forester (Chris Pratt). De-
terminado a salvar o mundo 
para sua filha, Dan junta-se a 
uma cientista brilhante (Yvon-
ne Strahovski) e seu pai (J.K. 
Simmons) em uma busca de-
sesperada para reescrever o 
destino do planeta.

A Guerra do Amanhã (The 
Tomorrow War), filme de ação 
e ficção científica estrelado 
por Chris Pratt (Guardiões da 
Galáxia), acaba de ganhar o 
seu trailer final. O longa es-
treia globalmente no dia 2 de 
julho no Prime Video.

Em 2051 o mundo está 
perdendo uma guerra con-
tra alienígenas que pode le-
var ao fim de toda a espécie 
humana, a única alternati-
va para garantir a sobrevi-
vência é recrutar soldados 
do presente para lutar no 
futuro. Sobre o filme

Em A Guerra do Amanhã, 
o mundo fica em choque 

quando um grupo de via-
jantes do tempo chega do 
ano 2051 para entregar uma 
mensagem urgente: trinta 
anos no futuro, a humani-
dade está perdendo uma 
guerra contra uma espécie 
alienígena mortal. A única 
esperança de sobrevivência 
é levar soldados e civis do 
presente para se juntarem 

à luta no futuro. Entre os re-
crutados está o professor de 
ensino médio e pai de famí-
lia Dan Forester (Chris Pratt). 
Determinado a salvar o mun-
do para sua filha, Dan junta-
-se a uma cientista brilhante 
(Yvonne Strahovski) e seu pai 
(J.K. Simmons) em uma bus-
ca desesperada para rees-
crever o destino do planeta.

A Guerra do Amanhã: Chris 
Pratt contra aliens do futuro

Ney Matogrosso 
anuncia novo álbum em 
comemoração aos 80 anos


